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Eleonora (E) assume o posto deixado por Iriny Lopes (D)
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DIOGO ALCÂNTARA
Direto de Brasília

A nova ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Manicucci,
defendeu nesta terça-feira que homens que agridam mulheres possam ser
processados segundo a Lei Maria da Penha mesmo sem queixa registrada pela
mulher agredida. Hoje, a representação da vítima é fundamental para o início do
processo.

"Eu sou totalmente favorável que mesmo a mulher não fazendo a denúncia, caso
se comprovar (a culpabilidade), o agressor seja punido", disse a ministra.
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O posicionamento de Manicucci se dá um dia antes da votação do Supremo Tribunal Federal (STF) que poderá
alterar a lei que trata da violência contra a mulher. O julgamento da matéria está marcado para esta quarta.

Eleonora Manicucci toma posse como ministra na sexta-feira. Socióloga e professora da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), a nova ministra substituirá Iriny Lopes, que deixa o comando da pasta para disputar a eleição
para a prefeitura de Vitória (ES).
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Pedro Luiz
Simpson

07/02/2012, 14h24

Como não temos principios rigorosos no nosso pais, as pessoas ficam perdidas. As
mulheres não tem noção do que é um comportamento digno. Acham legal um
concurso miss bunda. Acham que feminismo é ter o direito de enfrentar um pai de
família olhando no olho e agredindo. Acham que podem ter amizade virtual fazendo
sexo na internet. Acham que quando acontece uma discussão no lar com divergência
de idéia com o marido tem o 'direito' de 'dar o troco' e paquerar o colega de trabalho.
Acham que, quando o marido descobrir, não faz sentid que ele fique furioso e fora de
si.. Se ele se descontrola e mete a mão na cara dela corre pra delegacia, ele é ''
Machista''. E aí vem uma ministra, que já foi vítima de um descontrolado, e
recomenda que se estenda a toda sociedade a violência contra o Homem. Tipo olho
por olho....(vamos proibir mulheres recalcadas e desorientadas de ocuparem cargos
públicos). Homem que causa dano a mulher deve ser punido e mulher que atormenta
arrogantemente homens bem intencionados deve ser punida. 

SERGIO
DE
PROENÇA

07/02/2012, 14h09

À
Sra. Solange Cristina do Nascimento:
Não é o caso de hematoma ou não. Trata-se da legislação vigente que prevê
tratamento sem distinção para todos, independente de sexo, raça, cor, etc. Isso está
estabelecido na constituição federativa do Brasil de 1988, nossa lei maior.
Daí a conclusão de que o discurso da ministra é puramente demagógico e sem
aplicabilidade.
Saudações,
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